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Beste gebruiker van het wijkcentrum,
Deze week zijn er nieuwe maatregelen getroffen vanuit de rijksoverheid als gevolg van de
stijgende cijfers rond de besmettingen met het coronavirus. U hebt daar in de media al van
alles over gehoord of kunnen lezen. Ook voor het gebruik van onze wijkcentra heeft dit
weer gevolgen. Het goede nieuws is dat u van harte welkom blijft in de wijkcentra. Ik vraag
u wel met klem u te houden aan de nieuwe maatregelen. Dit voor uw veiligheid en die van
de andere bezoekers en onze beheerders.
Mondkapje en coronatoegangsbewijs (coronacheck) vanaf 6 november
Allereerst is vanaf 6 november het dragen van een mondkapje verplicht in publieke
gebouwen en doorstroomlocaties, dus ook in alle ruimtes van de wijkcentra. Daarnaast is
voor veel activiteiten het uitvoeren van de coronacheck (met controle van het
identiteitsbewijs) verplicht. De controle geldt voor iedereen vanaf 18 jaar en moet worden
uitgevoerd bij activiteiten in de wijkcentra zoals sportactiviteiten (groepslessen,
zwemmen, gym, yoga) en georganiseerde kunst en cultuurbeoefening (zoals muziekles,
schilderles, (repetities voor) zang, dans, toneel). Hiervoor verwijs ik u ook naar de website
van de RIVM.
Concreet betekent dit het volgende: voor alle binnenruimtes in de wijkcentra geldt, dat als
er geen coronacheckplicht is, dat dan de mondkapjesplicht geldt. De anderhalve meter is
een advies en niet verplicht. Het mondkapje moet ook tijdens de activiteit op blijven, ook
als u zit.
Huurder/begeleider is verantwoordelijk voor de controle
De controle en het toezicht houden op de maatregelen - in de door u gehuurde ruimte moet worden uitgevoerd door de huurder of de begeleider van de activiteit. Als er voor de
activiteit een coronacheckplicht is, mag na de controle het mondkapje (in die ruimte) af.
Dit betekent dat u zelf de coronacheck via de scanner (gratis app op de telefoon) moet
uitvoeren. Georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar vallen niet onder de
controleverplichting.
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Horeca/ontmoetingsruimte
Ook bij het gebruik van de horecaruimte (de ontmoeting) blijft de coronacheck van kracht.
Deze controle zullen wij uitvoeren. Als de coronacheck is gedaan mag de bezoeker
plaatsnemen in de ontmoeting, en het mondkapje mag dan af.
Basisregels
Hebt u de mogelijkheid om (de helft van) uw werkzaamheden thuis uit te voeren, doe dat
dan zoveel mogelijk. Wij nemen dit advies over van de Rijksoverheid en blijven daarnaast
ook de basisregels en adviezen hanteren zoals 1,5 meter afstand, handen vaak wassen,
hoest en nies in de elleboog, schud geen handen en blijf bij klachten thuis. Van onze kant
zorgen wij voor het goed schoonhouden en ventileren van de ruimtes in de wijkcentra.
Tot slot
Ik reken erop dat ik u met de inhoud van deze brief niet overval en dat u zelf ook al
nagedacht hebt hoe u de controle bij uw activiteit in het wijkcentrum vorm kan geven.
Hebt u nog vragen, stel die dan via het e-mailadres verhuurwijkcentra@nijmegen.nl of stel
de vraag aan de beheerder van uw wijkcentrum.
Ook met deze maatregelen blijven wij u van harte ontvangen in de wijkcentra van de
gemeente Nijmegen.
Succes met het uitvoeren van de nieuwe maatregelen en blijf gezond.
Met vriendelijke groet,

Wilma Berends,
Manager bureau Accommodaties
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